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2. Beslutet justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Ett nytt digitaliseringsgymnasium” på remiss från kommunstyrelsen. I motionen föreslår
Karin Lekberg (S) att utbildningsnämnden får i uppdrag att initiera
arbetet med att utveckla ett digitaliseringsgymnasium i nära
samverkan med branschen. Skribenten menar att det är angeläget att
staden möter upp både intressen och behov hos eleverna samt vad
som behövs för att möta framtidens arbetsmarknad.
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Förvaltningen arbetar kontinuerligt med planering av utbud och ser
över möjligheterna att utöka gymnasieplatser, både i befintliga
lokaler och nya skolenheter. I detta arbete förs diskussioner kring
vilket utbud som bör erbjudas med hänsyn till arbetsmarknadens
behov samt elevers efterfrågan. I detta arbete finns motionens
intention med om att stärka den digitala kompetensen. Mot
bakgrund av det pågående arbetet anser förvaltningen inte att det
finns behov av att utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla ett
digitaliseringsgymnasium och avstyrker därför motionens förslag.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Bakgrund/Ärendet
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Ett nytt digitaliseringsgymnasium” på remiss från kommunstyrelsen. Karin Lekberg (S)
framför i motionen att hela arbetsmarknaden genomgår ett skifte där
digital kompetens blir allt mer viktig inom alla branscher och om
Stockholm ska kunna konkurrera med övriga aktörer så måste
staden möta kommande behov. Skribenten menar att ett nytt
digitaliseringsgymnasium skulle möta både arbetsmarknadens samt
elevernas behov och intressen. Det skulle också kunna bidra till att
kanalisera ungas samhällsengagemang och locka både tjejer och
killar till branschen. Skribenten föreslår därför att utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att initiera arbetet med att utveckla ett
digitaliseringsgymnasium i nära samverkan med branschen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020. Ärendet kommer också att
behandlas vid funktionshinderrådets sammanträde den 9 december
2020.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att den digitala utvecklingen går snabbt
och att det är viktigt att bidra till att det finns utbildad arbetskraft att
tillgå. Förvaltningen har goda erfarenheter från Stockholm science
and innovation school (SSIS), en kommunal gymnasieskola i Kista
som invigdes 2014. Skolan har teknikprogrammet och samarbetar
nära med bland annat Microsoft, FutureGames, IBM, Intel,
Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan.
För att möta en del av efterfrågan har flera av stadens gymnasieskolor som erbjuder teknikprogrammet obligatoriska programmeringskurser inom programfördjupningen.
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Förvaltningen arbetarkontinuerligt med planering av utbildning och
gymnasieskolor. Då elevantalet fortsätter öka framöver ser förvaltningen över möjligheterna att öppna ytterligare skolenheter för att
utöka antalet gymnasieplatser, för närvarande framförallt söder om
innerstaden. Diskussioner förs kring vilket utbud som bör erbjudas
med hänsyn till arbetsmarknadens behov samt elevers efterfrågan.
Förvaltningen kommer i arbetet att använda sig av tidigare
erfarenheter inom området. Enligt skollagen ska utbudet, så långt
det är möjligt, anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. I
detta arbete finns motionens intention med om att stärka den
digitala kompetensen genom gymnasieutbudet.
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Mot bakgrund av det pågående arbetet anser förvaltningen inte att
det finns behov av att utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utveckla ett digitaliseringsgymnasium och avstyrker därför
motionens förslag.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter samt
jämställdhetsanalys
Då ärendet är ett svar på en remiss från kommunstyrelsen gör
förvaltningen ingen egen analys av ärendets konsekvenser för
jämställdhet eller för barn och barns rättigheter. Förvaltningen
förutsätter att en sådan analys vid behov görs i den fortsatta
hanteringen av ärendet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som svar på remissen. Beslutet föreslås justeras omedelbart med
anledning av remissens svarstid.
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